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Drøfting 11. mars 2019: 
 
Generelt: 
L. Jasmin Colle ønsket alle velkommen til drøftingsmøte om tekstendringer i FPH del G på Hamar. 
Kun endringene i teksten er til drøfting. 
 
BFO: Ønsker prinsipielt ikke drøftinger på e-mail av så viktige dokument. 
 
FPH del G: 
Det var enighet om å gjennomgå tekstendringene i håndboken punkt for punkt. 
 
Pkt. 5.7 Omstillingssamtaler 
Etter ny release i SAP januar (release 0.1), skal leder selv registrere at samtalen er gjennomført. 
Fjerner derfor teksten «DIF sender oversikt over medarbeidere som har gjennomført 
omstillingssamtale til FPVS via FIF-portalen». 
ATO: 
Samtykker. 
 
Pkt. 6.2.4.1 Dokumentasjon fase A 
NTL: 
Ønsker ikke å gjøres ansvarlig for drøftet resultat av innplassering med oversikt over hvem som er 
innplassert og hvem som er overtallige. 
 
BFO/NOF: 
Arbeidsgivers forslag og ansvar. Ønsker å være med på drøfting for kvalitetssikre. 



 
Akademikerne: 
Stiller spørsmål ved bruk av ordet rettskrav vs. krav på stillingen. Må i så fall bruke rettskrav i hele 
dokumentet. 
 
Pkt. 7.2.1 Dokumentasjon fase B 
BFO/NOF: 
Positiv til tilleggsteksten. 
 
NTL: 
Kompetansekartlegging bør skje kontinuerlig, ikke bare i omstillingssamtaler. 
 
Pkt. 11.2.1 Dokumentasjon - oppsigelse 
ATO:  
Positiv til tilleggsteksten. 
 
Foreslåtte endringer til håndboken ble gjennomgått og godtatt underveis. Det gjenstår for FPVS å 
kontrollere fotnotene og innholdsfortegnelsen. 
 
Referatanførsler av 12. mars 2019 fra NTL: 
NTL er uenig i nedbemanningsprosessene Forsvaret legger opp til beskrevet i Forsvarets 
personellhåndbok del G – Omstilling (FPH del G). NTL opprettholder således uenigheten beskrevet i 
referatanførsler fra forrige drøftingsmøte vedrørende personellhåndboken tilbake i 2018 (Vedlagt i 
kursiv)  
Uenigheten rundt prosessen videreføres i revisjonen av FPH del G punkt 6.2.4.1 - Dokumentasjon 
fase A.  
 
6.2.4.1 Dokumentasjon fase A. 
NTL er uenig i at et drøftet resultat av innplasseringen med oversikt over hvem som innplassert og 
hvem som er overtallige skal foreligge som dokumentasjon etter gjennomført fase A. Videre er NTL 
uenig i formuleringen om at det er det drøftede resultat fra fase A som danner grunnlaget for fase 
B. Dette følger av uenigheten NTL har til punkt 6.2.4 Forslag til innplassering – fase A hvor NTL 
mener at det er arbeidsgivers plikt å innplassere alt personell med rettskrav til stilling. NTL vil ikke 
være med på å legitimere en mulig oppsigelsesprosess fra arbeidsgiver ved å drøfte 
innplasseringen og overtallige. NTL vil kun ta arbeidsgivers forslag til innplassering til informasjon 
og videre la seg informere om prosessen følger lov og avtaleverk. Arbeidsgiver er pliktig til å 
forholde seg til gjeldende lovverk og avtaleverk også ved oppsigelsesprosesser og NTL har ikke til 
hensikt å begrense våre medlemmers rettigheter ved å bidra til forhold som kan lede til en mulig 
oppsigelse via omstillinger. NTL mener vi har støtte for vårt syn både fra rettspraksis, 
Statsansatteloven og KMD sin veileder og retningslinjer for Personalpolitikk ved 
omstillingsprosesser. 
 
Referatanførsler av 3.juli 2018 som videreføres.  
NTL tar avstand fra at Forsvaret ikke vil følge de alminnelige normene for gjennomføring av 
nedbemanningsprosesser i norsk arbeidsliv. For å sikre legitimitet er det avgjørende at prosessene 
er rettferdige og bygger på objektive kriterier. 
I omstillingsprosesser som kan føre til nedbemanning skal alle ansatte i utgangspunktet 
innplasseres. Deretter må behovet/grunnlaget for nedbemanning drøftes. Der behovet skyldes 
økonomi, skal drøftingen omfatte alternative tiltak for å unngå oppsigelser. 
Utvelgelse for nedbemanning gjennomføres som en egen prosess i etterkant. Dette følger bl.a. av 
systematikken i «Personalpolitikk ved omstillinger i staten» og beskrivelsen av den 
medbestemmelsen som skal gjennomføres i de ulike trinnene av prosessen. 
Et godt resultat kan bare sikres gjennom ryddige prosesser. Ved omorganisering og nedbemanning 
innebærer dette en klar og tydelig saksbehandling, både undervegs i prosessen og i den enkelte 
sak.  
NTL mener at ansiennitetsprinsippet må være utvelgelseskriteriet ved nedbemanning, men det kan 
fravikes ved saklig grunn jamfør HA LO-NHO punkt 8.2. Saklig grunn kan bl.a. være kompetanse, 
sosiale forhold og alder. 



I drøftinger om innplassering eller nedbemanninger ønsker NTL ikke å ta stilling til de enkelte 
ansattes arbeidsforhold, ettersom dette vil redusere enkeltmedlemmenes mulighet til å følge opp 
evt. sak i etterkant av innplasserings- eller nedbemanningsprosess 
 
Konklusjon: 
Tekstendringene i FPH del G er drøftet mellom partene. 
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